
Stanovy spolku Česká pedagogická komora

Čl. 1 Název, forma a sídlo 

Spolek Česká pedagogická komora, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze. 

Česká pedagogická komora vyvíjí činnost na celém území České republiky. 

Ve spolkovém rejstříku je uvedena adresa Václavkova 2, Praha 6 160 00.

Čl. 2 Účel a hlavní činnost spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci
kvalitního vzdělání založeného na vědeckých poznatcích z psychologie, pedagogiky a příbuzných
oborů a kvalitní svobodné vzdělávací soustavy, která toto vzdělání poskytuje. Spolek založili, k
naplňování a popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti
vzdělávání. 

Spolek bude usilovat o to, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho
etikou a způsobem stanoveným zákony a tímto statutem, 

bude usilovat o rozvoj a dostupnost celoživotního vzdělávání pedagogů a zvyšováním kvality práce
pedagogů ke zvýšení prestiže pedagogického povolání ve společnosti,

bude usilovat o to, aby pedagogické povolání vykonávali jen pedagogové kompetentní v
produktivním věku a aby mezi pedagogy byla rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, 

bude usilovat o propojení formálního a neformálního vzdělávání, o součinnost mezi poskytovateli
formálního a neformálního vzdělávání, o propojení mezi vzdělávacími a tzv. volnočasovými
aktivitami i jejich poskytovateli, o rozšíření vnímání pojmu vzdělávání jako kontinuální celoživotní
aktivity, kterou vzdělávací instituce akcelerují a vytvářejí pro ni vhodné podmínky, 

vzhledem k trendům stárnutí pedagogických sborů, se bude zvýšenou měrou věnovat podpoře
studentů a absolventů pedagogických fakult, bude budovat kvalitní „modelová“ pedagogická
pracoviště, kde členové spolku budou pracovat s mládeží především formou volnočasových aktivit,

bude usilovat o takovou podobu české vzdělávací soustavy, která bude decentralizovaná a
demokratická, bude vycházet z toho, že škola je službou občanům a klíčová rozhodnutí týkající se
vzdělání dětí musí pocházet od rodičů, bude otevřená a pluralitní, bude vytvářet prostor pro
svobodnou koexistenci škol hlásících se k různým pedagogickým směrům a různým filosofiím
vzdělání, bude vycházet z toho, že východiskem vzdělání jsou zájmy a potřeby žáka, že vzdělání
má za úkol rozvíjet schopnosti žáků a studentů a pomáhat jim připravit se na další život, vzdělání
by mělo reflektovat reálnou situaci ve společnosti a snažit se anticipovat nároky, které na
absolventy škol bude klást život v době po ukončení školy a bude žáky vychovávat k celoživotnímu
vzdělávání, bude vytvářet inspirující a motivující prostředí pro pedagogy. Bude usilovat o to, aby
mzdový systém pracovníků ve školství zohledňoval náročnost, kvantitu a kvalitu práce pedagoga a
nebyl podmiňován dosaženým vzděláním, věkem nebo délkou praxe. V souvislosti s tím bude
vytvářet a doporučovat evaluační kritéria, podle kterých bude možné práci pedagoga hodnotit, 

bude se vyjadřovat 



 k podmínkám a způsobům dalšího vzdělávání pedagogů,
 ke vzdělávací politice vlády,
 k obsazování vedoucích míst v rezortu školství,
 k výběrovým řízením a rozsáhlejším zakázkám a projektům v oblasti vzdělávání, které budou

financované z veřejných zdrojů,

bude posuzovat a hájit práva a profesní zájmy svých členů.

Tento účel je naplňován činnostmi směřujícími k rozvoji vzdělávacího systému v ČR,zejména
prostřednictvím:

 vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

 tvorba a distribuce multimediálního obsahu, vyroba, nahrávání, rozmnožování a distribucí 
zvukovych a zvukově obrazovych materiálů, 

 pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy, studenty, žáky i veřejnost, 

 organizování seminářů, elearningovych kurzů, přednášek a různych forem rozšiřujícího 
vzdělání, 

 provozování internetovych portálů, 

 účast na konzultačních a rozhodovacích procesech tykajících se vzdělávání, 
připomínkování legislativních opatření, např. vyhlášek a zákonů,

 zapojení dobrovolníků a podporou dobrovolnictví, organizování

 vzdělávacích a volnočasovych aktivit, včetně letních táborů a soustředění pro mládež, 

 přímá práce s dětmi a mládeží, včetně aktivit, v nichž bude přímo pracovat s nadanymi 
žáky, 

 organizování školení, workshopů, kurzů a konferencí,

 organizováním soutěží a přehlídek pro žáky a studenty,

 realizací projektů na podporu nadání a nadaných žáků,

 přímou prací s žáky, včetně aktivit, v nichž bude přímo pracovat s nadanými žáky

 pořádáním kulturních akcí, produkcí, zábav a provozováním zařízení k tomu sloužícím

 realizací uměleckých projektů a projektů na pomezí kultury a vzdělávání,

 praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

 poradenské a konzultační činnosti, 

 podporou vzniku, založením a provozováním vzdělávacích právnických osob , ústavů a
institucí

Při naplňování tohoto cíle spolek může spolupracovat s obdobně zaměřenými subjekty u nás i v zahraničí. 



Spolek dále bude vystupovat a účastnit se veřejného života občanské společnosti v souladu s
právními předpisy. 

Čl. 3 Předmět vedlejší hospodářské činnosti

• vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

• tvorba a distribuca multimediálního obsahu, vyroba, nahrávání, rozmnožování a distribucí 
zvukovych a zvukově obrazovych materiálů, 

• pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy, studenty, žáky i veřejnost, 

• organizování seminářů, elearningovych kurzů, přednášek a různych forem rozšiřujícího 
vzdělání, 

• provozování internetovych portálů, 

• účast na konzultačních a rozhodovacích procesech tykajících se vzdělávání, 
připomínkování legislativních opatření, např. vyhlášek a zákonů,

• zapojení dobrovolníků a podporou dobrovolnictví, 

• organizování vzdělávacích a volnočasovych aktivit, včetně letních táborů a soustředění pro 
mládež, 

• přímá práce s dětmi a mládeží, včetně aktivit, v nichž bude přímo pracovat s nadanymi 
žáky, 

• organizování školení, workshopů, kurzů a konferencí,

• organizování soutěží a přehlídek pro žáky a studenty, realizace projektů na podporu nadání
a nadanych žáků, 

• pořádání kulturních akcí, produkcí, zábav a provozování zařízení k tomu sloužícím,

• ubytovací a stravovací služby, 

• realizace uměleckych projektů a projektů na pomezí kultury a vzdělávání, 

• praktické spolupráce s jinymi subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 

• poradenské a konzultační činnosti, 

• podpora vzniku, zakládání a provozování vzdělávacích právnickych osob , ústavů a institucí

Čl. 4 Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 

2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné



číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele. 

3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 

5. Člen spolku má právo zejména: 

∎ účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto
orgánů, 

∎ posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

∎ předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

6. Člen spolku je povinen zejména: 

∎ dodržovat stanovy, 

∎ hájit zájmy dle čl. 2 a 3 Stanov spolku, 

∎ sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

Čl. 5 Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů
nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. 

Čl. 6 Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku
odvolala, 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) zvolila čestné členy spolku, v případě potřeby rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku svolání je možné učinit prostřednictvím
internetu či jinými moderními nástroji. Samotná členská schůze může mít formu videokonference.
Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze
schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne



původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů. 

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu
předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu,
místopředsedu nebo pokladníka odvolat. 

6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby.
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je
přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. 

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60
dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady. 

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.
Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku. Předseda může zmocnit další
členy spolku k jednání za spolek navenek.

Čl. 7 Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky
vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními
doklady. 

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s
příbuzným předmětem činnosti, případně rozdělen mezi členy spolku.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na schůzi spolku transformovaného z dřívějšího občanského sdružení
dne 2. 6. 2015 Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Praze

v Praze  21. 6. 2015



…………………………….         

           Tomáš Houška    

 ……………………………. 

          Jan Vodička

 …………………………….

          Iveta Vodičková

…......................................

         Gabriela Benešová


